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 (منتكل  ( و ) انزعجتملهذين الفعلين؟ )  رعضاما هي صيغة الم .1
 يتكل من -. ينزعجون4  تكلمين – .تنزعجين3  تتكلمين - تنزعجان. 2 منيتكل   -تنزعجون. 1

 اختر الصحيح: .2
  3و  1. 4 نجلس. هي ت3  هم تجلسون. 2              هما تجلسان .1

 «في دراستهم. يجتهد الطالب كي .........»اختر المناسب للفراغ:  .3
 ينجح  . 4                 ينجحوا. 3                ينجحا. 2            نينجحو. 1

 «وسيلة لقضاء وقت الفراغ..............  تعتبر القراءة»اختر المناسب للفراغ:   .4
 أفضلمن . 4                          خير  . 3                  أحد  . 2             خير  . 1

            «.اليتعتبن متن خدمتة ئهتا هن.............  أثنيتت  علت »سب للفراغ: المنا اختر .5
 اللواتي .4                       التي .3                   ذينال. 2          تينالل. 1

 «زرن.................ليجاءت................. »أكمل الجملة هما يناسب:  .6
 المدرسات   -الطالبات  . 2                       مدرساتا -طالباٌت . 1
سات   -الطالبات  . 3   المدرسات   - الطالبات  . 4                  المدر 

 «فترة طويلة. إيران عاصمة أصفهانكانت »: اختر الصحيح في الضبط .7
       إيران   –أصفهان   .4      إيران   –أصفهاٌن . 3      إيران   -أصفهان  . 2 إیراَن   –أصفهان  . 1

 «تلبية ألوامر ر يس الشركة اجتهدت  »في هذه العبارة: « تلبية»ما  إعراب  .8
 مفعول به. 4           مفعول له. 3          مفعول فيه.2       مفعول مطلق. 1

 .«لم أجدهفي القا مة  ك هحثت عن اسم» ............  أكمل الجملة هما يناسبها:  .9
   اكلم .2 عندما. 1
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 2و   1 .4 ماريث .3

 «و.......... المدير. المكتبإل  ............ الطالبات » هكلمة مناسبة: جملةأكمل ال .11
   قابلتن -دخلتن . 4       قابلن -دخلن . 3       قابلن -دخلت . 2       قابلت   -ت  دخل. 1

 :اختر المستثن  المنصوب .11
 إال األوفياء حميكالي. 2                              لم يحضر إال حسين .1
 التسامح إال من يستأهل ذلك .4                             لم يزرني إال بعضهم. 3

 فيه تمييز:  ما اختر  .12
اء سريعا .1           كبيرا ألستاذهمالطالب احتراما  كن  ي .2                             ظننت العد 
    محمد أسرع الطالب مشيا .4                         مئة صفحة  قرأت خمس .3

 اختر ما يشتمل عل  المفعول فيه: .13
     شجرةجلست قرب ال. 2                  حداالختبار في يوم األ أقيم  . 1 
 كل ما سبق .4                وا أبناءكم لزمان غير زمانكم.رب   .3
 

 :ما اليشتمل عل  الصفةاختر  .14
     .فاسد سيدٌ  لكن ه جي د، خادمٌ  المال .1
                الشوك. من اليخلو الجميل البستان. 2
                                       .الظيييالم تلعييين عميييرك تنفيييق أن مييين ليييك خيييير صيييةيرة شيييمعة تضييييء أن. 3
 .حب   بال يكون أن اإلنسان يصيب ما أسوأ إن  . 4
 

 :ما يشتمل عل  نا ب الفاعلاختر  .15
                           .شيء كل منه   طلبت جاء فإذا.. زوجا   إال الدنيا من الفتاة تطلب ال. 1
                 .حصاده ميو ندم حرثه ضيع من .2 
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                                            ..لمعادك ودينك لمعاشك درهمك بعدهما، ضيَّعت بما ت بال ال حفظتهما إذا شيئان .3 
 ..ملوكال خدمة في العز فقال متصال ، بالذل يكون عز أي: الحكماء أحد سئل. 4 

 اختر ما يشتمل عل  فعل مجزوم: .16
ن .2 .غدا   ظلها في تنم شجرة يومال غرسا. 1 وف في ي عش م   .أبدا   حرا   يكون لنف خ 
   2و1 .4 .له تيسر بما قنع من الن اس أغنى. 3

 :الصحيح هعد تبديل "كان" هت"إن": اختر  .17

 «.مهتمين هنشر العلم والثقافةكان المسلمون »
 إن المسلمون مهتمون بنشر العلم والثقافة.. 1
  بنشر العلم والثقافة. مهتمونإن المسلمين . 2
 المسلمين مهتمان بنشر العلم والثقافة.إن . 3
 إن المسلمان مهتمان بنشر العلم والثقافة.  .4

 اختر ما يشتمل عل  أدوات االستفهام فقط: .18
 أ، هل، ليت، ماذا، اذا. ل م  2       ، أ، هلل م  . كم، ما، 1
 م، أ، ماذا، هل، ل م، كبينما. 4 ، ماذا، هل، أ، ل م   ريثما. 3

 يشتمل عل  الحال : اختر ما  .19
  .قبل من أفضل أنك يعني ولكنه األول، أنك دائما يعني ال الفوز. 1
 .واناأل فوات بعد عاقال   تكون أن أسهل ما. 2 
 .عمال   أحسن أجال   قاربت كلما. 3
 .ستعباداال سالسل يجر   مكان كل في ولكنه حرا ، اإلنسان يولد.  4 

   :الصحيحاختر اسم اإلشارة  .21
 أولئك األشجار .4        بابال تلك .3        نالمدرستا هذان .2        نساءهوالء ال .1
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 2:321كم الساعة اآلن؟ الجواب:  .21
 وثالثون دقيقة اثنتانعشر و  ثانيال .1
 وثالثون دقيقة  اثنانو عشرة اثنتي. 2
 ثالثون دقائق واثنتان عشرة و ثانية. ال3
 وثالثون دقيقة  اثنتانعشرة و ثانية. ال4

 62:1في ؟ الجواب: بتذهب إل  الملعمت   .22
 دقيقة وعشرين. في الواحدة وست 2  يقةدق رونعشو. في األولى وست 1
 يقةدق ونعشرو ةوست ة. في الواحد4          ائقدق ينعشرو ةوست واحدة. في ال3

 درهم( 15هت ................. )  صحيفةوكل ( صحيفة 11.............. ) اشتريت  .23
 وعشر درهما خمسة   – صحف عشر. 2    اهمرعشر د خمسة   –صحف عشر. 1
 دراهمعشر  خمسة   – شر صحفع. 4    عشرة درهم   خمس   – عشر صحيفة. 3

 اختر ما يشتمل عل  العدد الصحيح: .24
   الجامعة. في في هذا العام خمسون طالبات جتخر  ت. 1
 قرأت سبعا وعشرين صفحة من الكتاب.. 2
 انتظرنا المدرس حوالي خمسة وعشرون دقيقة. .3
 االستطالع. ةع خمسين جنديا لعمليتطو  . 4

 2111:كم الساعة األن؟ الجواب:    .25
 و عشرون دقيقة  عاشر. ال2                     وعشرون دقائق عاشرةال. 1
 وعشرون دقيقة عشرة. ال4 وعشرون دقيقة  عاشرة. ال3

 طالبة(19طالب(و............)8اختر  الصحيح: ف  الصف ............) .26
 اتعشر طالب ةتسعطالب، ثماني. 2            عشرة طالبات تسعطالب؛ مانيةث .1
 عشرة طالبة  تسعطالب؛ ثماني. 4 عشرة طالبة  تسعطالب؛ ثمانية. 3
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 اختر العبارة الصحيحة: .27
نب ه كسر كالذي تكن ال. 1  .يقظهاست ألن ه الم 
 .تصةر ثم كبيرة تبدأ فإنها المصيبة إال يكبر، ثم صةيرا يبدأ شئ كل. 2
 .محسود نعمة ذا كل. 3
 .جميال الحياة رأيت هلبست إن عدسة القناعة. 4

 اختر العبارة الخاطئة: .28
 ..أمك اتلده لم لك أخ رب .  1
 .له وجه ال مات بوجهين عاش من. 2
 .األلم يعرف ال من كلالجروح  من يسخر. 3
نحنيا   كنت إذا إال    ظهرك ركوب أحد يستطيع ال. 4  .م 

 غير المفيدة: الجملةاختر  .29
                     كاد الدرس. 2                                     انتهى الدرس .1
 ك تب الدرس.4                                       قرأت  الدرس.3

   ؟م للتعجبستخد  نداء ا   أي   .31
   ! يا لروعة الطبيعة. 2                 ! علمك تكتم ال علما وارثا يا. 1 
 ! أبتاه وا .4                            ! للفقراء   لألغنياء   يا .3
 

 
 .بالکلمة المناسبةامأل الفراغ 

 

   أن يواكبوا................ في جميع تفاصيل حياتهم. الشباب هعض يحاول .31
  ةالعصر .4  الكلفة .3 الموضة .2  الروضة .1

 أتوقع أن تمطر هعد قليل ألن الطقس ........... .32
 مشمس.4   غائم .3  حار. 2   بارد .1
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 ».................................«قلت له:  في عرسهعندما أردت أن أهنئ صديقي  .33
 يعطيك العافية .4           بالرفاء والبنين.3      كل عام وأنت بخير.2        فرصة سعيدة.1 

 هحاجة إل  االستراحة. السيارات ألنه.................. من أصوات أخي  .34
 ينزعج.4   يكره.3  فرحي. 2   يستلم.1

   أسماء هعض الطالب في القا مة ألنهم انتقلوا إل  صف ئخر. ..................... .35
  لتحم  .4  ألقيت.3  بتشط. 2  سمتر  .1

   جهوده من أجل تعليمنا. .شكرت أستاذي .......... .36
   على  .4   في .3  من. 2  ب .1

 صديقي فدل ني عليه.عنوان سألت أحد المارة ................  .37
 إلى.4 في .3  عن. 2  من .1

 ....... هنت خاله وستقام حفلة هعد أيام.تزوج جارنا ......  .38
 3و  1 .4   من .3  في .2  بي .1

  .  وتوفير اإلمكانيات لهم إعداد جيل المستقبل عل المدارس  ..........يساعد  .39
  المتذمرون.4  المتبرعون .3  المبتزون. 2  المتسولون.1

 كل. عندما ندخل مجتمعا جديدا نحاول أن .............. معه هأقل المشا .41
  اليبالون.4 يجتازون .3  أقلمنت. 2  نتحارب .1
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 التعاهير االصطالحية(
 

 :اختر المعنى الصحيح لکل تعبير

 :«هاع طويلله » .41
 في هذا العمل متاعب كثيرة.. 1
 ك خبرة وقدرة في مجال معين.ليمت. 2
 .له أصحاب كثيرون .3
  يرغب في العمل كثيرا. .4

 :«هالحرف الواحدقال » .42
 .الضبطب هقال. 1
 لم يقل إال كلمة.. 2
 .ه كثيراأشار إلى قصده ولم يبي ن .3
  ث بعد صمت طويل.تحد   .4

 «.هحذافيرهاأدى المهمة » .43
 أنجزها بكل جرأة. . 1
 أداها بشكل غير صحيح.. 2
 أنجزها بجميع تفاصيلها. .3
   أداها وحده. .4

 .«ء الفمهملقاله » .44
 دون التركيز في كالمه.. 1
 ن صحته.التأكد م دون . 2
 بصوت عال. .3
   دون شك وتردد. .4
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 :«هين عشية وضحاهاثريا صار حسين » .45
 دون مساعدة غيره.. 1
 في منتصف الليل. . 2
 بفضل عمله طوال الليل والنهار. .3
  بسرعة. .4
 

 فهم المقروء

 

 ثم أجب عن األسئلة:اقرأ الحوار التالي 

 

 السريعة لكاتاأل

 فنحن لم نذهب إلى المطعم منذ فترة طويلة. خارج البيت. هند : نريد تناول العشاء الليلة
  البيت. طعام وسئمت ممتازة، أنا أحب األكالت السريعةبدر: فكرة 

 وصحي. ونظيف شهي  األب: ولكن طعام البيت أفضل؛ فهو 
البطاطا المقلية مع  أو الدجاج المسلوق السمك المشوي .شهيا لكم الليلة عشاء د  األم: سأع   

 !توالمقبال
 هند : ال يا أمي. نحن نحب األكالت السريعة. 

 تناول العشاء الليلة في الخارج.ناألب: إذن، هيا بنا 
 (ناول أفراد األسرة أكالت سريعة ثم عادوا إلى البيتت)

 .بمةص شديدهند : أشعر 
 .أيضا غثيانداع وأشعر بصبدر: وأنا 

 األب: وأنا كذلك. 
  .تسممال أنه بسببأعتقد  سأطلب سيارة اإلسعاف حاال. األم: 
 األب: الحظت أن المطعم غير نظيف، وكذلك عمال المطعم. 
 .األم: وكانت المائدة واألطباق واألكواب متسخة 

 وصف لهم الدواء.نقلت سيارة اإلسعاف أفراد العائلة إلى المستشفى حيث فحصهم الطبيب و
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 أسئلة المفردات(
 

 أي كلمة في الحوار تعني وجع البطن ؟ .46
  تثائبال. 4              صداعال .3                 المةص. 2   ةثيانال .1

 ؟ "المسلوقكلمة " المقصود هما  .47
ر . 2      المطبوخ في الزيت          .1                بالدهنالمحم 
  الماء الساخنالمطبوخ ب. 4                           المطبوخ بالنار المباشرة .3 

 حيح في التضاد :اختر الص .48
 الشديد صداع#ال. 4     مةصالصحي# ال .3     كثيفال نظيف#ال. 2   سخمتال# نظيفال .1

 " ؟سئمتكلمة "المقصود هما  .49
جت   .1    مللت. 4              شبعت .3                 اشتهيت. 2   عر 

 أطباق" ؟ كلمة " ذا تعنيما .51
 أشواك. 4               نصحو .3                 قدور. 2  مالعق .1

 " ؟الما دةما هو الجمع الصحيح لكلمة "  .51
 3و  2. 4               أمائد .3                 موائد. 2  وائيدم .1
 

 (ستيعابأسئلة اال

 ؟من اقترح الذهاب إل  المطعم .52
               هند. 2                                بدر .1
 األب. 4                                                    األم .3
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 ؟ ل األكالت السريعةفض  كان يمن  .53
               هند. 2     بدر                            .1
 2و 1. 4                                                    باأل .3
 

ت األمماذا  .54  تلك الليلة ؟ أعد 
              الدجاج المشوي. 2                                 أكالت سريعة .1
 شيء ال. 4                                       السمك المشوي .3

 اختر الصحيح: .55
             في المطعم سلوقاتناول الجميع دجاجا م. 2          شعرت هند بالمةص في المطعم .1
 أكالت سريعة األب اشتهى. 4                         اتصلت األم بسيارة اإلسعاف .3

 اختر الخطأ: .56
             الذهاب إلى المطعم فكرة األم. 2          لم تذهب األم إلى المطعم .1
 2و 1. 4                         فحص الطبيب أفراد العائلة .3
 
 

 التالي ثم أجب عن األسئلة. صاقرأ الن

 

 ....عنوان: ......................ال
 والهند إندونيسيا شواطئ العالية القوية األمواج من سلسلة ضربت 4004 عام األول كانون في 

 والنجياة وجههيا مين الفيرار السيكان يسيتطع ليم هائلية، بسرعة البر في توغلتو وسريلنكا،
 رميال حتيى جرفيتو األشيجار، اقتلعيتو األبنية، في واسعا تدميرا األمواج سببت بأرواحهم.
 ذليك من وأكثر ومفقود، قتيل ألف 333 من أكثر ذلك نتيجة كانت. الكبيرة وصخوره الشاطئ

 .دوالر مليارات 13 عن يزيد بما الخسائر وقدرت. والجرحى المشردين من
 قلميا نكبية المنطقة ونكبت مترا، ۰0 نحو ارتفاعها بلغ التي تسونامي أمواج يسمى ما ذلك كان
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 الجنوبيية شيواطئال كاترينيا إعصيار ضيرب 400۲ عام آب آخر وفي. العالم في مثلها يحدث
 وبلةيت ،درجية لععصيار أعلى وهي الخامسة، الدرجة إلى وصل األمريكية، المتحدة للواليات
 مين كبيير عيدد تيدمير إليى أدى مميا السياعة، فيي كم ۵۷۲ معه جلبها التي الرياح سرعة

 .السيارات غمرت فيضانات وحدوث األشجار، واقتالع المنازل،
 ،قبيل وصيوله المهيددة الميدن سكان من كثيرتم إجالءوقعت األرصاد الجوية وقوع اإلعصار وت

 التيي بيوتهم في ناس وحوصر.. اإلعصار لحجم بالنسبة كبيرة البشرية الضحايا تكن لم ولذلك
 وقيدرت. االسيتطاعة قيدر إسيعافهم إليى اإلنقياذ فرق فأسرعت. رؤوسهم فوق قوطهاس خافوا

 .دوالر مليار 153 عن يزيد بما الناتجة الخسائر
 أدى والباكستانية، الهندية كشمير منطقة قوي زلزال ضرب 400۲ عام من أكتوبر منتصف وفي
 عشيرات وتشيرد األنقيا،، تحيت قتييل ألف 53 سقوط وإلى ،جدا واسعة مساحة تدمير إلى

 تقيديمها أجيل مين العيالم باكستان حكومة ناشدت دولية، إعانات إلى احتاجوا الذين اآلالف
 .بسرعة

 !اإلنسان أضعف ما أال
 

 أسئلة المفردات(

 ؟في النص ب"ئو " "المقصود هت"كانون األولما   .57
  ديسمبر،أغسطس.4   مارس، مايو.3  ينايرفبراير،.2  سبتمبر، نوفمبر. 1

ل" ؟ كلمة مرادف ما .58  "توغ 
ل.2تسلق              . 1  . تةلةل4                 ساوم    . 3                             تجو 

 ؟ المقصود هكلمة "جرفت" ما .59
رت.2              كسحت. 1  تد  صع  . 4                     طافت. 3                        فج 

 " ؟اقتلعت" معن  كلمة ما .61
 انتزعت. 4                 سهمتأ. 3                         اقترحت.2              نفدت. 1
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 "نكبة" ؟ كلمة مضاد ام .61
 فرحة. 4                      فتنة. 3                           قفزة .2              وصفة. 1

 "اإلنقاذ" ؟ كلمة مضاد ما .62
 متابعة. 4                  توريط. 3                    تخفيض .2 استةراب             . 1

 "تدمير" ؟ كلمة مضاد ما .63
 إزعاج. 4                    اتصال. 3                       إعجاب.2                بناء . 1

 مر ؟أي كلمة في هذا النص تعني هقايا المبن  المد   .64
 نكبة. 4              فيضانات. 3                  نقا،األ .2                 ضحايا. 1

 "إعصار" ؟ كلمةجمع  ما .65
 . أعاصير4                 عصارات. 3                    معاصير .2                 أعاصور. 1

 "ضحايا" ؟ كلمةمفرد  ما .66
 ضاحية. 4                 ضحى. 3                    ضحية.2                 أضحية. 1
 

 أسئلة االستيعاب(

 ؟أي دولة لم تتعرض لظاهرة تسونامي .67
 الهند. 4                    الصومال. 3                       إندونيسيا.2                 سريلنكا. 1

 أين وقع إعصار كاترينا؟ .68
 آخر آب. 4            شواطئ الهند. 3     أمريكا يجنوب.2     ألميركا الشواطئ الشمالية. 1

 ؟في اإلعصار خفض عدد الضحايا  ساعد عل ما هو العامل الذي  .69
ق السكان .2     بقاء السكان. 1  نزوح الناس. 4               تشاؤم الناس. 3            تسو 
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 ؟واحد من األحداث المذكورة لم يكن مفاجئاأي  .71
 2و 1 . 4               تسونامي. 3            زلزال كشمير .2     إعصار كاترينا. 1

 اختر الخطأ: .71
                            ساعدت األرصاد الجوية على إنقاذ الناس . 1
 ب إعصار كاترينا سقوط ضحايا قط                  لم يسب  .2 
د كثير من الناس بسبب تسونامي. 3   تشر 
 طلبت باكستان مساعدات دولية للتخفيف من معاناة المنكوبين بالزلزال. 4

 :صحيحاختر ال .72
                          في أمريكا سالنا مساعدةم فرق اإلنقاذ بتق  لم  . 1
                    ومعاناة قلما تحدث في العالم خسائرب تسونامي في ب  س  ت  .2 
 خاف سكان أمريكا من سقوط البيوت على رؤوسهم بسبب الزلزال. 3 
 ألف شخص في زلزال كشمير 133أدى انهيار البيوت إلى مقتل . 4

 اختر عنوانا مناسبا لهذا النص: .73
 الكوارث.  4               حافالتال. 3            بصماتال .2          الحوادث. 1
 

 الحركات النسائية
 حركة أول وقامت. المرأة حياة تحسين أجل من النسائية التنظيمات بظهور الحديث العصر زتمي  

 أنحاء في الحركات هذه تنتشر أخذت ثم الميالدي، عشر التاسع القرن في الةرب في نسائية
 ستينات كانت إذا حتى التصويت،حق  على النساء حصول في األولى المرحلة تركزت .العالم
 بالطالق) األسرة، داخل بالرجال النساء بمساواة تطالب النسائية الحركة أخذت العشرين القرن

 الحركة دور روانحص بعدئذ، انحسرت ثم السياسية، الحياة فيو العمل مكان فيو( األطفال وحضانة
 . جها،باإل المطالبة في
 العربية البلدان ألن الةربية، المرأة مطالب عن تختلف والمسلمة العربية المرأة مطالب أن على

 والتملك اإلرث في حقوقهن النساء أعطى الذي اإلسالمي التشريع إلى المرأة قوانين ترجع في
 صرة،المعا للحياة المستجدة المسائل فرعيات في مطالبهن انحصرت لذلك المدنية والتصرفات
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... وفكرية واجتماعية صحية هاتثقيفو المرأة، توعية على تركز نشاطات إلى أعمالهن امتدت كما
  .حقوقها عن الدفاع في ومساعدتها

 وحضانة والعمل، والطالق، الزواج وقضايا باألمية اليوم تتصل العربية المرأة مشكالت أن وبما
 الزواج سن وارتفاع ،العنوسة مشكالت من ةالعربي الدول بعض تعانيو العاملة للمرأة األوالد

 للدراسات مراكز تنشئ خاصة الفارسي الخليج دول أخذتفقد . األجانب بالخدم واالستعانة
 .له المناسبة الحلول ووضع االجتماعي النسيج تةير في الخطر مواطن لتلمس االجتماعية،

 
 أسئلة المفردات(

 الحركات... هذه تنتشر أخذت في هذه العبارة : ثم "أخذت"ما معن  كلمة  .74
 نزعت. 4              نهضت .3                 رفعت. 2   بدأت .1

 ما معن  كلمة "انحسرت" ؟ .75
ست.1  فحصت .4  . تراجعت3  ترأست .2 تكد 

 مشكالت المرأة العرهية....  هما أنما المقصود هما تحته خط:  .76
 ألن   .4  غير أن. 3  بيد أن .2 بعد أن .1

 كلمة "اإلجهاض" ؟ ما معن  .77
 بطاقة .4  ضباب. 3  إسقاط .2 رئاسة.1

 اختر ما يشتمل عل  لفظين متقارهين في المعن : .78
 مستجدة = حلول .4  = حضانة عنوسة. 3  = تتميز تعاني .2 .توعية = تثقيف1

 اختر الصحيح في التضاد: .79
 سةعنو زواج# .4  نشاطات # مطالب. 3   تركزت#تميزت    .2 ميةاأل صويت#تال .1

 ما جمع كلمة "المرأة" ؟ .81
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 3و  2 .4  . نساء3  مرآت .2 إمرآت.1
 

 أسئلة االستيعاب(

 هم طالبت الحركات النسا ية في هداية نشأتها؟ .81
                التوعية .2                           اإلجها،              . 1
 جانباأل الخدم .4                  حق المشاركة في االنتخابات .3

 :اليوم العرهية اختر ما ي عد من مشكالت المرأة .82
              األمية .2                                       العنوسة. 1
 كل ما سبق .4                                حضانة األوالد .3

 :اختر الصحيح .83
                   دول الخليج الفارسي بإنشاء مراكز للدراسات االجتماعية التهتم .1
   الدول الخليجية مهددة بتةير النسيج االجتماعي .2
  الحركات النسائية في العالم العربي قبل الةرب نشأت. 3
 التعاني المرأة العربية من أية مشكلة.4 
 
 
 

 معلومات عامة(

 :  1المهناختر ما يعد  من  .84

                                                           
گزینه صحیح وجود داشته، این سوال به همه عزیزانی که  2در دفاتر آزمون،  به اینکهتوجه . با 1

 است. 4گزینه صحیح، گزینه لبته ا رد.را انتخاب کرده اند تعلق می گی 3یا  1یکی از دو گزینه 

 رضوانی()
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ج. 1  3و1. 4                         لحام .3                  عديل .2          مهر 

 :األدوات الكهرها يةمن اختر ما يعد   .85
 طاولةال. 4                     باعةال.3             فرامةال. 2           دوالبال. 1

 ؟من الفواكه أي واحد يعتبر .86
 بطيخال. 4                    البصل .3             رز األ. 2            زبدةال. 1
 

 من األلوان؟ اختر ما ليس .87
 ب ني. 4                    صنبور.3             أحمر. 2           رمادي. 1

 :مواصالتوسا ل ال من يعد   اختر ما .88
 باخرة. 4                    تأشيرة .3             حزام. 2           هاتف. 1

 :اليرتبط هالرحالت الجويةاختر ما  .89
ضيف. 4                    مدرج .3             برقوق. 2           هبوط. 1  م 
 

 الكلمات والمصطلحات: ترجمة
 (أهرياء محاماة؛ ؛ضغوط) :ترجم الكلمات التالية .91
                         بيزار، وكالت، تحوالت.2                     فعاالن، دفاع ،فشارها. 1
 بى گناهان، وكالت، فشارها. 4                 قربانيان ،مبارزه، تحوالت. 3

  (ذريعة ؛إجراءات هاحث؛) الكلمات التالية: ترجم .91
    بهانه، تدابير، شگرهپژو. 2               برنامه، اقداماتجو، دانش. 1
 رقابت ،افتتاح، دانشجو. 4           وسيله، بررسى ها، پژوهشگر .3
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 ( إحالل السالم ياطي؛؛ احتاحتواء) الكلمات التالية: ترجم .92
 سالم دادن، محتاط؛ دربرداشتن.2     برقراری صلح ،ذخيره ،مهار كردن. 1
 برقراری امنيت، هشيار، مبارزه. 4     تسليم شدن ،احتياط، مهار كردن. 3

 (  توتر ؛؛ اختطافإخفاق) الكلمات التالية: ترجم .93
 تشنج ؛سرقت ؛كودتا .2                 تنش ؛اقتباس ؛فروپاشى. 1
 توطئه؛ ربودن ؛بحران. 4                    تنش ؛ربودن ؛ناكامي. 3

ب .94  ( درگيری ؛رسانه ؛جريان) الكلمات التالية: عر 
  الحرب ؛إعراب؛ ت ي ار .2                    معارك ؛إعالن ؛اضطهاد. 1
  اشتباك ؛إعالم ؛ت ي ار .4                        نزاع ؛نإعال ؛حركة .3

ب .95  (    سازیمل ؛كه كردنهلو ؛هيكاری) الكلمات التالية: عر 
 تشعب؛ تصفير؛ بطالن.2                 تأميم ؛تجميد؛ بطالة .1
 تشعب ؛تجميد ؛بطالة. 4                 تأميم ؛ تكريس ؛عطل. 3

ب .96  ( پيامدها ؛ههبودی ؛چالشها) ت التالية:الكلما عر 
ن ؛تحديات. 1  أتباع ؛ترف ع ؛تهديدات.2                  تداعيات ؛تحس 
ر ؛تحديات .3  تداعيات ؛تسارع؛ مشاكل. 4                    تبعات ؛تسم 
 
 

 ترجمة العبارات

عصر همزمان ها چاپ، در ستايتهای اينترنتت  هتم منتشتر مت  نامه های روز» .79
 «.شوند
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 مع طباعتها. في آن واحدالصحف المسائية في المواقع  بثت .۵
ر الصحف العصرية في  .2  متزامنا مع طبعها. اإللكترونية الصفحاتت نت ش 
  مواقع بالتزامن مع طباعتها. ر الصحف المسائية في الت نش   .3
ر الصحف العصر .4  ية في الصفحات مع طبعها في المواقع.ت نش 

 «.لتعكير العالقات اإليرانية العراقيةأي مؤامرة  يأدان الر يس العراق» .98
  رد.عراق توطئه دشمنان برای قطع روابط با ايران و عراق را محكوم ك وزير نخست. 1
   ناكام اعالم كرد.تالش دشمنان برای قطع روابط ايران و عراق را  رئيس جمهور عراق. 2
  محكوم كرد.تالش برای از بين بردن دوستي ايران و عراق را نخست وزير عراق هر گونه . 3
 طئه برای آسيب زدن به روابط ايران و عراق را محكوم كرد.تو گونهرئيس جمهور عراق هر . 4

   «قطر السعودية خصمها التقليدي في تصدي ر اسة الجامعة العرهية. تعتبر» .99
    به رهبری جهان عرب مى داند. قطر عربستان را دشمن سرسخت خود در رسيدن. 1
    قطر از دشمنى های عربستان برای به دست گرفتن رياست جهان عرب درس گرفت.  .2
   طر، عربستان را رقيب ديرينه خود در به دست گرفتن رياست اتحاديه عرب مى داند.ق .3
قطر و عربستان اختالف ديرينه ای در به دست گيرفتن رياسيت مراكيز دانشيگاهى عربيى  . 4

 دارند. 

دوست دارم تعطيالت را در روستا سپری كنم تا از هوای پاک ئنجا لذت هرده و » .111
 «از سر و صدای شهر دور شوم.

  بجوه النظيف وأبتعد من أصوات المدينة. أحبذ أن أنقضي العطلة في الريف حتى أتمتع. 1
مضي األيام المعطلة في القرية لكي أتمتع بجوهيا المليوث وأبتعيد عين أصيوات أأفضل أن  .2

     المدينة.
  صراخ المدينة.أحب أن أنقضي العطلة في القرية ألتلذذ من جوها النظيف وأبتعد عن . 3
  لنقي وأبتعد عن ضوضاء المدينة.أحب أن أقضي العطلة في الريف ألستمتع بجوه ا. 4
 
 


